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 میرژ و ی، ورزش درمانیشناخت یرفتار درمان یسه روش درمانتأثیر  یا سهیمقا یبررس

   در شهر بوشهر هیتغذ یها کینیبه کل نیوزن مراجعکاهش بر  یدرمان

 

 ،امین الوانیفرامرز کشکولیدکترسید اصغر موسوی،دکترسید اسماعیل موسوی،

 

 ی ارشد روانشناسی بالینیکارشناس-1

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر-2

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر-3

 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی -4

Email: (Evillmos@yahoo.com) 

 :دهیچک

تأثیر  یا سهیمقا یبررسهدف از این مطالعه . است آمده مشکل جهانی در یک صورت به و پیدا کرده شیوع سرعت به اخیر دهه دو چاقی در

روش  .بوددر شهر بوشهر هیتغذ یها کینیبه کل نیبر وزن مراجع یدرمان میو رژ ی، ورزش درمانیشناخت یرفتار درمان یسه روش درمان

 06. بود رژیم غذایی با استفاده از گروه  و پیگیری روش پیش آزمون و پس آزمون ،طرح تحقیق نیزو یک روش نیمه آزمایشی ، تحقیق حاضر

رژیم گروه . 1: از بودند که عبارت گردیدند،نفره به طور تصادفی جایگزین  26 سه گروهنفر از کارکنان مرد چاق شرکت ملی حفاری ایران در 

برای مقایسه میانگین ها و . مطالعه بررسی شد ن افراد در سه مرحله ی اینوز .گروه رفتاردرمانی شناختی. 3 درمانی گروه ورزش. 2غذایی 

هر دو شیوه مداخله بر .استفاده شد اندازه های تکراری و آزمون های تعقیبی بنفرون آزمونتحلیل کوواریانس و  مداخله ها از تأثیرتعیین 

اثر بیشتری بر کاهش وزن افراد  درمانیی داری نسبت به ورزش کاهش وزن افراد مؤثر بودند ولی روش رفتاردرمانی شناختی به طور معن

ها تأثیر بیشتری بر کاهش وزن افراد دارد ولی در صورت تلفیق این  روش رفتاردرمانی شناختی نسبت به سایر روش(. >60/6P)داشت 

  .روشهای مجزا می توان به نتایج بهتر و پایاتری برای کاهش وزن دست یافت

 

 .، رفتاردرمانی شناختی، کاهش وزن درمانی ورزش :کلمات کلیدی
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 :مقدمه  

تغییرات  دچار را او روان و جسم سالمت و تغذیه وضعیت زندگی طبیعی، شرایط و طبیعت از انسان ها شدن دور و ماشینی زندگی

از   یکی .هستند گریبان به دست آن ها  با دنیا کشورهای مردم که تغییرات است این آثار از تمدن بیماری های امروزه .است نموده شگرفی

باقی ماندن در . است آمده در مشکل جهانی یک صورت به تقریباً و پیدا کرده شیوع سرعت به اخیر دهه دو در که است چاقی بیماری ها این

تعادل بین انرژی دریافتی و انرژی وزن بدنی پایدار به وسیله سیستم پیچیده از مکانیزم های عصبی ، هورمونی و شیمیایی مدیریت می شود که 

عملکرد غیرطبیعی این مکانیزم ها ، که بسیاری از آن ها  بطور کامل شناخته نشده اند ، باعث می شوند که وزن . مصرفی را حفظ می کند 

 ( .2664، 1جکسون)بدن در نوسان بیش تری باشد که شایع ترین حالت آن ها  اضافه وزن و چاقی است 

داشت عمومی، گسترش مداخله های مؤثر بر درمان چاقی یک مسئله مهم به شمار می رود و سه گزینه بالینی مبتنی بر از دیدگاه به

از آنجایی که  که کاهش وزن در پی این روش ها قابل . جراحی  -3دارو درمانی  -2تغییر سبک زندگی  -1:شواهد برای درمان وجود دارد 

مان زیادی به طول نمی انجامد و بیش تر بررسی ها به ضعیف بودن دستاوردهای درمانی در درازمدت حصول است اما این روند برای مدت ز

 . رفتاری چاقی پدید آمده است -اشاره نموده اند ، به تازگی روی کردجدیدی برای تحلیل شناختی

و روی ( ی پاولفی و نئوپاولفی ميی باشيد   که عمدتاً در بستر شرطی ساز) از تلفیق دو روی کردرفتار درمانی  2درمان شناختی رفتاری

امروزه این روی . پدید آمده است  –چه در قالب شناخت درمانی و چه در چارچوب روان شناسی شناختی و دانش شناخت پایه  –کردشناختی

واسيطه منيد فرآینيدهای     کرد نظریه ها و نگرش های نسبتاً متفاوتی را در خود جای داده است که تنها وجه مشترك آن ها  ، توجه بيه نقيش  

این روی کرداز اصطالحات و مفاهیمی استفاده می کند کيه بيه نحيوی در    . شناختی در پردازش اطالعات و بروز واکنش فرد به محرك ها است

ی ایين روش  مزایا بیان گر زیادی وجود دارد که  تجربی شواهد .چارچوب رفتاری معنا پیدا می کنند و قابل ارزیابی و سنجش، تلقی می شوند 

ميی        ، اضطراب ، شخصیت ، خوردن ، سوء مصرف مواد و اخيتالالت روانيی  و خو خلقاختالالت  درمانی برای درمان انواع مشکالت، از جمله

  .باشد

 :بیان مساله

 سوء مشکل هنوز که وجودی با. است  گریبان به شماری دست بی ای تغذیه مشکالت با نیز ایران که می دهد نشان تحقیقات اخیر

 زیادی عوارض چاقی(. 1990پیشداد و همکاران ،)است  حال افزایش در آن به وابسته بیماری های و وزن اضافه و چاقی است، حل نشده تغذیه

 در صفرا کیسه سنگ و عروقی، سکته قلبی بیماری های خون، چربی افزایش خون، فشار دو، افزایش نوع دیابت انسولین، به مقاومت جمله از

 چاقی آن، درمان از ناشی عوارض و زیاد اقتصادی هزینه های بیماری، این میر باالی و مرگ به توجه با ( 3،2664موهان و همکاران )دارد پی

 روش های چه اگر (.2664، 4هاردیو همکاران)  بود  2616 سال تا جهانی سازمان بهداشت مهم اهداف از یکی و این امر است حیاتی امری

                                                           
1
 Jackson 

2 Cognitive-Behavior Therapy 
3
 Mohan et al 

4 Hardy et al 
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آموزش  طریق از پیشگیری که است موقع به پیشگیری درمانی بهترین روش همواره اما شود می پیشنهاد چاقی درمان برای متعددیدرمانی 

 .   ( 0،2663ونگو همکاران)می شود رکن محسوب مهمترین رفتار تعدیل برنامه یا زندگی درست روش های

 را دو نوع دیابت و قلبی عروقی بیماری های به ابتال ریسک نوجوانی و کودکی در وزن و کنترل رفتار تعدیل که است این بر دال قوی شواهد

چاقی  کننده ایجاد اصلی عوامل از غذایی نادرست الگوی و فعالیت فیزیکی کاهش (.2660، 0کالدرونو همکاران) می دهد کاهش شدیداً

 هزینه پر و پیچیده مشکالت از بسیاری ساز میتواند زمینه آگاهی کمبود و فرهنگی فقر این که به توجه با (.2660، دواد و همکاران)میباشند

 غذایی مناسب رفتارهای و زندگی درست آموزش روش های است، آموزش طریق از آگاهی افزایش آن با مبارزه از روش های یکی که باشد

وادنو )است رفتار تعدیل سالمت، و سالم برای زندگی روش بهترین امروزه شده انجام تحقیقات طبق .است و اساسی اصولی امری

 بهبود و آن از ناشی استرس در کاهش بلکه چاقی درمان در تنها نه رفتار تعدیل برنامه که نشان می دهد اخیر تحقیقات(. 2664، همکاران

سئو و )  شناختی رفتاری استاست، یکی از روش های مؤثر تعدیل رفتار در این زمینه، روش درمان  نیزموثر بدن تصویر و کفایت احساس

 (. 9،2660همکاران

 نوبيه  بيه  نیز رفتاری اجزای .می آید وجود به رفتاری  اجزای  و ژنتیک چون ای ه پیچید عوامل تعامل از که است پدیده ای چاقی

مطالعات گذشته بیش تر تيأثیر  . فرهنگی و محیطی قرار دارد زمینه های اجتماعی، تأثیر تحت که است غذایی رژیم و بدنی شامل فعالیت خود

ه روش های درمان چاقی نظیر رژیم های غذایی کم کالری و تمرینات ورزشی و یا تلفیقی از این دو را آزموده اند که توانسته اند تيا حيدودی بي   

له از نظر روانی هم قابل تأميل  با توجه به این که این مسئ. این مهم دست یابند اما همچنان پایایی و دوام نتایج این روش ها بحث برانگیز است

و اثرات روش های اصالح آن نیز مورد بررسی قرار گیرد و به بازتاب های آن از جمله تحت تأثیر قرار گرفتن  می باشد، بایستی جنبه های روانی

اره شده، کارآمدتر است و با این توصیف مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که کدام روش از روش های درمانی اش. به زیستی فرد توجه شود

  .اثر ماندگارتری بر کاهش وزن دارد

 :یافته ها

 یافته های توصیفی 

یافته های توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد نمره های سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و 

.دگردیپیگیری کارکنان گروه آزمایش و گروه گواه با توجه به متغیرهای مورد نظر محقق ارائه   

 

 

 

                                                           
5 Wong et al 
6 Calderon et al 
7 Duad et al 
8 Waddenet al 
9 Seo et al 
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4-1 : جدول 

میانگین  و انحراف 

 (=n 40)استاندارد وزن افراد برحسب گروه ها درمراحل مختلف سنجش 

 

رفتار وزن افراد در گروه  مشاهده می شود میانگین و انحراف استاندارد( 1-4)  همانگونه که در جدول 

و ( 90/ 6±49/13)برابر با  ورزشبرای گروه  و(1/90  ± 92/1)با  در مرحله پیش آزمون برابر شناختی درمانی

 برابر شناختی رفتار درمانی و در مرحله پس آزمون برای گروه(  44/9±30/14) برابر بارژیم غذایی برای گروه 

برابر با رژیم غذایی و برای گروه  (09/93±3/12 ) برابر با ورزشبرای گروه  و(32/92± 06/1)با 

 ورزشبرای گروه  و (92/ 2±14/19)با  برابر شناختی رفتار درمانیو در مرحله پیگیری گروه  ( 10±60/9/ 1)

این یافته ها نیز تغییرات  .است(  00/9±603/10)برابر با  رژیم غذاییو برای  (2/93 ±0/12)برابر با  درمانی

 .ها و مراحل سنجش نشان می دهد وزن افراد در گروه

 یافته های استنباطی 

استانداردانحراف  میانگین مراحل گروه ها  

شناختی رفتار درمانی   

13/90  پیش آزمون  9214/1 

92/ 320 پس آزمون 06644/1 

66/92 2 پیگیری 14336/19 

ورزش   

3/90 6 پیش آزمون 49 6/13 

0933/93 پس آزمون  3163/12 

93/ 20  پیگیری 06144/12 

(گواه) رژیم غذایی    

3060/14 444/9 پیش آزمون 

1  49/10 6046/9 پس آزمون 

60363/10 3/9 00 پیگیری 
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 .است مؤثروزن کارکنان چاق کاهش رفتاردرمانی شناختی بر  :فرضیه اول 

 که در آن تاثیر. جهت بررسی فرضیه فوق از آزمون تحلیل واریانس اندازه های مکرر استفاده شده است

در گروه آزمایش اول در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مورد مقایسه  درمانی شناختی روش رفتار

 .نتایج حاصل در جداول زیر ارائه می شود. قرار می گیرد

 

 
 نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه های مکرر گروه رفتار درمانی شناختی برای متغیر وزن:  1جدول 

 

 F مقدار نام آزمون
درجه آزادی 

 فرضیه

جه آزادی در

 خطا

 سطح معنی

 داری

مجذور اتای 

 تفکیکی

توان 

 آزمون

 آزمون اثر پیالی
 49/

6 
a  069/30  213661/6  49/6  1

 آزمون المبدای ویلکز
101/

6
a  069/30  2

13 
661/6   49/6  1

0/ 01 آزمون اثر هتلینگ a  069/30  2 13 661/6   49/6  1

0/ 01 آزمون اثر بزرگترین ریشه a  069/30  2 13 661/6   49/6  1

 a .بونفرون: تعدیل شده برای مقایسه چندگانه    

              

 

 

 

رفتار درمانی شناختی برای ل واریانس اندازه های مکرر گروه تحلی بونفرون نتایج آزمون تعقیبی:  2جدول 

 متغیر وزن

دخطای استاندار تفاوت میانگین ها مراحل  سطح معنی داری 
 فاصله اطمینان

حد باالحد پایین

پس آزمونپیش   3  /4  969/6 661/6  91 /1   00/0 
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پیگیری آزمون  433/4 043/6 661/6  909/2 96 /0 

پس 

 آزمون

پیش آزمون  3  /4- 969/6 661/6   00/0 91 /1- 

64 /6پیگیری 001/6 1401/1 040/1 

 پیگیری
پیش آزمون  433/4- 043/6 661/6  96 /0 909/2- 

64 /6پس آزمون 001/6 1401/1  401/1- 

 .معنی دار شده است  60/6در سطح کم تر از    

معنی  61/6نشانگر این است که تمام آزمون های آن با سطح معنی داری کمتر از ( 1)یافته های جدول  

       و ( 101/6)آزمون المبدای ویلکز که از دیگر آزمون ها از قوت بیشتری برخوردار است با مقدار . داراست

(069/30 ) F ن تاثیر درمان میزا. معنی دار است 61/6مجذور اتای تفکیکی در سطح معنی داری کمتر= 49/6 و  

روش که بیانگر کفایت حجم نمونه برای نتیجه گیری می باشد، نشانگر این است که اثر  1با توان  49/6 

( 49/6 ( )پیش آزمون، پس آزمون و مرحله پیگیری)افراد در سه مرحله  وزنکاهش رفتاردرمانی شناختی بر 

. ه در سه مرحله تفاوت معنی دار مشاهده می شودبه عبارتی دیگر بین میانگین وزن این گرو. قابل مالحظه است  

جهت بررسی تفاوت میانگین ها از آزمون تعقیبی بونفرون استفاده . درنتیجه فرض تحقیق رد نمی شود 

و پیش ( 32/92)دهد که بین وزن افراد در مرحله پس آزمون  نشان می( 2)گردید که نتایج حاصل در جدول 

تفاوت معنی دار وجود دارد اما بین میانگین وزن ( 92/ 2)و پیگیری ( 1/90 )، پیش آزمون (1/90 )آزمون 

 .افراد در مرحله پیگیری و پس آزمون تفاوت معنی دار وجود نداشته است

 .است مؤثروزن کارکنان چاق  کاهش بر درمانی ورزش تاثیر:فرضیه دوم 

 که در آن تاثیر. استفاده شده است جهت بررسی فرضیه فوق از آزمون تحلیل واریانس اندازه های مکرر

نتایج . در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مورد مقایسه قرار میگیرددرمانی  در گروه ورزش ورزش

 .حاصل در جداول زیر ارائه می شود
 

 برای متغیر وزندرمانی ورزش نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه های مکرر گروه : -3جدول 

توان مجذور اتای  سطح معنیدرجه آزادی درجه آزادی  F مقدار نام آزمون
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 آزمون تفکیکی داری خطا فرضیه

 آزمون اثر پیالی
494/

6
a  300/0  2 13 612/6 494/6   10/6  

060/6 آزمون المبدای ویلکز a  300/0  2 13 612/6 494/6   10/6  

 آزمون اثر هتلینگ
9  /

6
a  300/0  2 13 612/6 494/6   10/6  

اثر بزرگترین ریشه آزمون  
9  /

6
a  300/0  2 13 612/6 494/6   10/6  

a        بونفرون: تعدیل شده برای مقایسه چندگانه.  

 

  

 

 

 

 

 

                 

 برای متغیر وزن درمانی ورزشنتایج آزمون تعقیبی بونفرون تحلیل واریانس اندازه های مکرر گروه :  4جدول                    

دخطای استاندار تفاوت میانگین ها مراحل  سطح معنی داری 
 فاصله اطمینان

حد باالحد پایین

پیش 

 آزمون

496/2 پس آزمون 
0  /6 66 /6  049/6  331/4 

30 /2پیگیری 
006/6 669/6  003/6  106/4 
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پس 

 آزمون

پیش آزمون 496/2 
0  /6 66 /6  331/4- 049/6  

پیگیری 133/6 202/6 1  1 /6  006/6  

 پیگیری
پیش آزمون 30 /2 

006/6 669/6  106/4- 003/6  

133/6پس آزمون 202/6 1 006/6   1 /6  

 .استمعنی دار شده  60/6در سطح کم تر از    

ر از تي نشانگر این است که تمام آزمون های آن با سيطح معنيی داری کم  ( 4)یافته های جدول   

( 060/6)است با مقدار  المبدای ویلکز که از دیگرآزمون ها از قوت بیشتری برخوردارآزمون  .معنی داراست 60/6

میيزان تياثیر   . معنيی دار اسيت   60/6مجذور اتای تفکیکی در سطح معنی داری کمتر  =494/6 و F( 300/0)با 

این است کيه  نشانگر  که بیان گر کفایت حجم نمونه برای نتیجه گیری می باشد، 10/6 با توان  494/6درمان  

پیش آزمون، )ورزش بر وزن افراد در سه مرحله  ولی می توان گفت که اثر روش. شتهروش درمان تاثیر باالی ندا

به عبارتی دیگر بین میانگین وزن این گروه در سيه  . تا حدودی قابل مالحظه است( پس آزمون و مرحله پیگیری

 .مرحله تفاوت معنی دار مشاهده می شود

استفاده  جهت بررسی تفاوت میانگین ها از آزمون تعقیبی بونفرون. فرض تحقیق رد نمی شودنتیجه  در 

و پيیش آزميون    (09/93) که بین وزن افراد در مرحليه پيس آزميون    نشان می دهد( 4)گردید که نتایج جدول 

ین وزن افيراد  تفاوت معنی دار وجود دارد اما بین میيانگ ( 2/93 ) و پیگیری( 3/90 6)، پیش آزمون (3/90 6)

در نتیجه اثر مداخله درمانی در طول زمان پایدار . در مرحله پیگیری و پس آزمون تفاوت معنی دار وجود نداشته

.است

 وزن کارکنانکاهش  بر درمانی ورزش روش ورفتاردرمانی شناختی رفتاری  بین اثربخشی روش :فرضیه سوم  

 .تفاوت وجود دارد چاق

در دو  وزن کارکنان کاهشرب درمانی روش ورزش وروش رفتاردرمانی شناختی رفتاری نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر : 0جدول 

 مرحله پس آزمون و پیگیری با در نظر گرفتن مرحله پیش آزمون به عنوان متغیرکواریت
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در مرحليه پيس   ( پيیش آزميون  )نشان می دهد که با این که تاثیر متغیير کواریيت   ( 0)یافته های جدول 

معنيی دار   61/6و سطح معنی داری کمتير از   F ( 269/ 02) و مرحله پیگیری با  ( 24/1204) Fآزمون با 

آزميون و  در گروه های مورد نظر محقق در مراحل پس  است، در منبع تغییرات نیز بین میانگین های وزن افراد

درميانی   های روش رفتاره به عبارتی دیگر میانگین وزن افراد در گرو. مشاهده می شود پیگیری تفاوت معنی دار

در مرحله پس آزمون و پیگیری پس از اعمال روش  رژیم غذایی و گروه  درمانی شناختی رفتاری با روش ورزش

یعنيی  )معنی دار می باشد  >61/6Pمعنی داری های آزمایشی با تبدیل نمرات پیش آزمون با یکدیگر در سطح 

درميانی شيناختی    این مطلب موید آن است که بین اثربخشی روش  رفتيار ( با وجود رابطه خطی با پیش آزمون

 (عضویت گروهيی )میزان تاثیر درمان . وزن کارکنان تفاوت وجود داردکاهش در  درمانی رفتاری  با روش ورزش

درصيد   6/ 2کيه   ميی باشيد بيه ایين معنيا     درصيد   31/6 و 6/ 2ی به ترتیب پیگیر در مرحله ی پس آزمون و

تفياوت در   به خاطر (مرحله ی پیگیری)درصد  31/6 و (در مرحله ی پس آزمون)تفاوتهای فردی در میزان وزن 

در دو گروه بیانگر کفایت حجم نمونه برای  929/6و  2/6 9توان آماری  .می باشد( تاثیر درمان)عضویت گروهی 

جهت بررسی تفاوت میانگین ها از آزمون تعقیبی بونفرون استفاده گردید که نتایج حاصل در  .نتیجه گیری است

  .جدول زیر ارائه شده است

 

 

 

 

 

 مراحل منبع تغییرات
میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F 

سطح معنی 

داری

مجذور اتای 

تفکیکی

توان 

آزمون

 پیش آزمون

(کواریت)  

094/16613 پس آزمون  1  24/1204  661/6  909/6  1 

1 02 /269  661/6 1632/ 41 پیگیری  9 1/6 1

 گروه ها
966/09 پس آزمون  2 000/  662/6  2 /6  929/6  

41/40  پیگیری  2 49 /9  661/6  31 /6  9 2/6 
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وزن کاهشبر درمانی ورزش شناختی با روش درمانی رفتار اثربخشی روش نتایج آزمون تعقیبی بونفرون برای تفاوت :  1-12-4جدول  

ها گروهمراحل  Iها گروه J
تفاوت 

 میانگین ها

خطای 

داستاندار  

سطح معنی 

 داری

 فاصله اطمینان

حد 

پایین
حد باال

 

پس 

 آزمون

 

 



رفتاردرمانی شناختی  

ورزش    99/1 62 /1 210/6 404/4 000/6 

4 رژیم غذایی 
629/1  661/6  00 /0-  432/1-  

 ورزش
 99/1رفتاردرمانی شناختی 62 /1 210/6 000/6- 404/4 

-161/2 رژیم غذایی  636/1  143/6  00 /4-  409/6  

رژیم غذایی 
4رفتاردرمانی شناختی

629/1 661/6 432/1 00 /4 

ورزش   161/2  636/1 143/6  409/6-  0 1/4  
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 پیگیری

 



رفتاردرمانی شناختی  

ورزش  6 9/2- 
 16/6 641/6 111/4- 60 /6- 

-013/3 رژیم غذایی   11/6  661/6  03 /0-  4  /1-  

ورزش  
رفتاردرمانی شناختی  6 9/2 

 16/6 641/6 60 /6 111/4 

-424/1 رژیم غذایی    12/6  201/6  406/3-  063/6  

رژیم غذایی 
رفتاردرمانی شناختی  013/3 

 11/6 661/6 4  /1  03 /0 

ورزش   424/1   12/6  201/6  063/6-  406/3  

 .معنی دار شده است  60/6در سطح کمتر از    

می توان گفت که در مرحله پس آزمون فقط بین میانگین وزن گروه  1-12-4با توجه به نتایج جدول  

که در اینجا میانگین و وزن افراد گروه . و رژیم غذایی تفاوت معنی دار مشاهده می شود رفتاردرمانی شناختی

اما در مرحله پیگیری تفاوت معنی دار بین گروه . کمتر از گروه رژیم غذایی می باشد رفتاردرمانی شناختی

و رژیم غذایی مشاهده می شود که با توجه به  رفتاردرمانی شناختی،  رفتاردرمانی شناختیو گروه  درمانی ورزش

 .از هردو گروه کمتر می باشد رفتاردرمانی شناختیمیانگین وزن گروه  ،میانگین ها

 :گیریجهنتی

رفتاردرمانی شناختی بر کاهش وزن افراد در سه مرحله  همراه بایافته ها نشان داد که روش اصالح رژیم غذایی 

مؤثر است یعنی بین میانگین وزن این گروه در سه مرحله تفاوت ( پیش آزمون، پس آزمون و مرحله پیگیری)

بررسی تفاوت میانگین ها نیز نشان . مشاهده می شود در نتیجه فرض تحقیق رد نمی شود (>61/6P)معنی دار 

  (>61/6P)داد که بین وزن افراد در مرحله پس آزمون و پیش آزمون، پیش آزمون و پیگیری تفاوت معنی دار 

. (<60/6P)نداشت  وجود دارد اما بین میانگین وزن افراد در مرحله پیگیری و پس آزمون تفاوت معنی دار وجود

اثر بخشی دو روش   2زن میان سال با نمایه توده بدنی باالی  03با مطالعه بر روی ( 2666)راپاپورت و همکاران

از یک سال پیگیری در دو استاندارد و اصالح شده را بررسی نمودند و مشاهده نمودند پس رفتاردرمانی شناختی 

نیز مطالعه ( 1999)16سبروکو و همکاران. معنی داری بین آنها نبودگروه کاهش وزن پایدار مانده بود و تفاوت 

عالوه بر آن نتایج این . زن چاق انجام دادند و نتایجی مشابه با این مطالعه مشاهده کردند 24مشابهی را روی 

 در حالی که در. نیز هم سو بود(  199)و ملین و همکاران (  199)و همکاران  تانکومطالعه با بررسی های 
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و  ( 266)10هاولی، (2662)14، باکن( 266)13، کاتزر(2661)12نوتا، ( 199)11مطالعاتی که توسط گودریک

و  گودریکدر مطالعه . همکارانشان انجام شد هیچ گونه تغییر قابل مالحظه ای را در وزن افراد مشاهده نکردند

ه دو روش رژیم غذایی یا روش ماه مداخل  1فرد مبتال به پرخوری عصبی پس از  219بر روی  (2664)همکاران

ماهه پیگیری وزن افراد دوباره شروع به بازگشت نمود که محققین  0های رفتاری بدون رژیم غذایی و یک دوره 

زن  220کاتزر و همکاران نیز با بررسی . در تفسیر آن یکی از عوامل شکست را بایاس درمانگر معرفی می کنند 

بدون رژیم غذایی و با آموزش هایی درباره خوردن سالم و افزایش فعالیت  هفته مداخله با روش های 16چاق  و 

ماه پس از پایان مداخالت مشاوره ای وزن افراد تغییری نکرد در صورتی که  12بدنی مشاهده نمودند که 

ین به هر حال این نکته قابل ذکر است که در دو مطالعه سبروکو و مل. مدیریت استرس در این افراد باال رفت 

این روند کاهش وزن در دوره پیگیری نیز ادامه پیدا کرد که این موضوع در این مطالعه البته با شدت کمتر 

 . مشاهده گردید

مؤثر است ( پیش آزمون، پس آزمون و مرحله پیگیری)بر کاهش وزن افراد در سه مرحله  درمانی روش ورزش

درنتیجه فرض (. >61/6P)یعنی بین میانگین وزن این گروه در سه مرحله تفاوت معنی دار مشاهده می شود 

وزن افراد  بررسی تفاوت میانگین ها نیز نشان داد که نتایج حاصل نشان می دهد که بین. تحقیق رد نمی شود

وجود دارد اما بین ( >61/6P)در مرحله پس آزمون و پیش آزمون، پیش آزمون و پیگیری تفاوت معنی دار 

 (.<60/6P)میانگین وزن افراد در مرحله پیگیری و پس آزمون تفاوت معنی دار وجود نداشت 

با آمادگی جسمانی  این مسئله. با افزایش سوخت و ساز بدن موجب کاهش وزن بدن می شود ورزش درمانی

با افزایش سطح فعالیت، میزان کالری مورد . همراه است و بسیاری از عملکردهای درونی بدن را تنظیم می کند

فعالیت فیزیکی نه تنها باعث کاهش اشتها در افراد چاق می شود بلکه توانایی بدن . نیاز نیز افزایش می یابد

امروزه باور . ها، به عنوان منبع انرژی در بدن، را افزایش می دهددرمتابولیزه و مصرف نمودن مواد بخصوص چربی

سال گذشته مهمترین علت افزایش بروز چاقی در  20بر این است که کاهش میزان فعالیت فیزیکی در طول 

مصرف انرژی در طی این . متابولیسم پایه بدن در طی تمرین ائروبیک افزایش می یابد .سالهای اخیر بوده است

نتایج این مطالعه هم سو با  . نشان دهنده جایگزینی گلیکوژن عضالت و نیز تاثیر تغییرات هورمونی استدوره 

بود و آن ها در بررسی های خود ( 1999)و همچنین دنیس و همکاران  (9 19)مطالعات پاولو و همکاران 
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و حفظ این روند می  مشاهده نمودند که ترکیب دو روش ورزش کردن و رژیم غذایی سبب کاهش وزن بیشتر

هم راستا با نتایج این ( 2660)شاو و همکاران همچنین . گردد و برنامه ورزشی داشتن به تنهایی کافی نیست

مطالعه در تحقیق مروری خود گزارش کردند که ورزش کردن به عنوان یک عامل در کاهش وزن، هنگامی که با 

 .وزن خواهد داشترژیم غذایی ترکیب شود نتایج بهتری بر روند کاهش 

و گروه  درمانی یافته ها نشان داد میانگین وزن افراد در گروه های روش رفتاردرمانی شناختی با روش ورزش     

رژیم غذایی در مرحله پس آزمون و پیگیری پس از اعمال روش های آزمایشی با تبدیل نمرات پیش آزمون با 

این مطلب ( یعنی با وجود رابطه خطی با پیش آزمون)اشد معنی دار می ب >61/6Pیکدیگر در سطح معنی داری 

در وزن کارکنان تفاوت وجود درمانی موید آن است که بین اثربخشی روش رفتاردرمانی شناختی با روش ورزش 

 .  دارد

با توجه به نتایج آزمون تعقیبی می توان گفت که در مرحله پس آزمون فقط بین میانگین وزن گروه      

که دراینجا میانگین وزن افراد . و رژیم غذایی تفاوت معنی دار مشاهده می شود نی شناختیرفتاردرما

اما در مرحله پیگیری تفاوت معنی دار بین گروه . کمتر از گروه رژیم غذایی می باشد رفتاردرمانی شناختی

ود که با توجه به و رژیم غذایی مشاهده می ش رفتاردرمانی شناختی،  رفتاردرمانی شناختیو  درمانی ورزش

 .از هردو گروه کمتر می باشد رفتاردرمانی شناختیمیانگین ها، میانگین وزن گروه 

هفته برنامه رفتاردرمانی شناختی به  16مشاهده شد که اجرای (  266)در مطالعه تسیروس و همکاران      

در مروری که توسط شاو و همکاران انجام شده  .طور مؤثری وضعیت تن سنجی افراد چاق را بهبود می بخشد

را به عنوان مقایسه اثر دو روش درمان شناختی ( 6 19) 1و بلوك( 1999)10دنیس و همکاراناست دو مطالعه 

 9/4به همراه رژیم بررسی کرده است و مشاهده شده است که در روش اول افراد  درمانی رفتاری و ورزش

کم می کنند که این یافته هم راستا با نتایج مطالعه حاضر می باشد و ما در  کیلوگرم بیشتر از گروه دیگر وزن

گروه کیلوگرم بیشتر از  12/2به طور متوسط  رفتاردرمانی شناختیاین مطالعه مشاهده کردیم که در گروه 

 .وزن کردند درمانی، کاهش ورزش

 :منابع
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 منابع فارسی  -

-41(: 1)0 ،پژوهش پرستاری .چاق تاثیر تمرینات ورزشی بر افسردگی زنان (.9 13.)ا ،کاظم نژادن؛ و  ،رسول زادهش؛  ،ورعیف؛  ،جاللی نیا

33 . 

  .20-32((: 1پیاپی ) 2ویژه نامه )  ، المپیک.یمقایسه سه روش کاهش چاقی شکم (.9 13.)ن ،محمدی فردح؛  ،رضایی یزدیا؛  ،خلیلی

عروقی و فشارخون  -برنامه تمرین هوازی و رژیم غذایی بر عوامل خطرساز قلبی  تأثیر (.9 13.)ج ،آرین نژادر؛ ،عطارزاده حسینیز؛ ،رحیمیان

 .4 3-0 3((:02مسلسل ) 4)12،  جله غدد درون ریز و متابولیسم ایرانم .زنان مبتال به اضافه وزن، چاق و فشارخون باال 

 زنان در اجبار –س وسوا اختالل عالئم میزان بر آگاهی ذهن روش آموزش تأثیر(.0 13.) م معروفی، ؛ح مولوی، ؛ح دوست، نشاط ؛ا سجادیان،

 . 12-146: 33،فردوسی دانشگاه روانشناسیو تربیتی مطالعات .اصفهان شهر

 و روانپزشکی مجله چاقی ، به مبتالیان درمان در شناختی رفتاردرمانی اثربخشی (.9 13.)صادقی، خ؛ غرایی، ب؛ فتی، الدن؛ مظهری، ض

 . 16- 11(:2)10.ایران بالینی روانشناسی

مجله علوم .تاثیر رفتاردرمانی شناختی بر تسریع بهبود جسمی زنان پس از جراحی هیسترکتومی(.9 13.)ن ،یوسف پورا؛  ،علی پور

 .90-91(:2)4، رفتاری

شناختی بر میزان افسردگی دانشجویان غیر  تاثیر رفتار درمانی (.1 13.)ف ،دریسف؛  ،آیینك؛  ،دهکردی صولتیم؛  ،دل آرامن؛  ،فروزنده

 .11- 1(:4)4 ،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

اثر رژیم غذایی کاهش وزن به تنهایی و همراه با ساتورکس بر کنترل وزن در ( . 0 13.)ا  ،نظریم؛  ،طراحیم؛ ،عباس زاده دربانا ؛  ،فالحی

 .   -0 (:3) 2، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز .اضافه وزن و چاقیزنان دچار 

 .219-233(:3)4،روان شناسی مجله بدن، ایمنی عملکرد و شادکامی (.  13.)ح مطیعیان، ؛ج ای، اژه ؛ا علیپور،

 .2 -16:160دانشگاه،فصلنامه حوزه و .آن های همبسته و شادمانی بر مروری (.3 13)مظفری، ش؛ هادیان فرد، ح

مقایسه تاثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص توده بدن زنان مبتال به اضافه وزن  (.9 13.)د ،قدسیا؛  ،رجعلیح؛  ،اسکندریس؛ ،مکیان

 .03-03((:19پی در پی ) 4)0 ،مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران.  و چاقی 

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر  (.9 13.)ف ،طاهریب؛  ،محمودی کهریزف؛  ،یدفرشج؛  ،میرزاییع ؛  ،مرادین؛  ،موسویان

   . 0-49(:10)4،اندیشه و رفتار .کاهش چاقی
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